Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van de Nederlandse zorg? En ben je geïnteresseerd in hoe de
zorg is ingericht? Of Vind je het leuk om mee te denken over hoe we de zorgkosten onder bedwang
kunnen houden en zou je je hierin willen verdiepen middels een geaccrediteerde nascholing?
Op 14 en 15 oktober 2022 vindt het congres “De zorg aan de lijn: is ons systeem fit genoeg voor de
toekomst?” plaats in Best Western Plus Hotel in Groningen.
Er komen steeds meer zorgwekkende nieuwsberichten over de ontwikkeling van onze zorgkosten.
Aan welke knoppen kunnen we draaien om die kosten te drukken of moet de zorg volledig anders
worden ingericht? De Nederlandse gezondheidszorg behoort namelijk tot een van de beste ter
wereld. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan. Volgens het RIVM blijven de zorgkosten naar
verwachting tot 2060 toenemen, gemiddeld met zo’n 2,8% per jaar
Voor het behoud van kwalitatief goede maar betaalbare zorg, moeten er keuzes gemaakt worden.
Oftewel: de zorg moet zo georganiseerd gaan worden dat, zonder verlies van kwaliteit, het
beschikbare geld doelmatiger én doeltreffender besteed wordt.
Van bestuurlijk niveau tot aan veranderingen bij de patiënt: in dit congres komen alle aspecten aan
bod. Vooraanstaande sprekers en organisaties, zoals Prof. Dr. Romke Van der Veen (Sociaaleconomische raad), Prof. Dr. Laurents Stassen (Maastricht UMC+) en Dr. Marian Kaljouw
(Nederlandse Zorgautoriteit), zullen verdiepende lezingen verzorgen en de interactie aangaan met de
zaal over de inrichting van de zorg, financiële beslissingen en de toekomst.
Meld je nu aan via www.artsenorganisatie.nl/congres-2022. Tevens vind je hier alle informatie over
andere sprekers en het programma. Voor vragen: congres@artsenorganisatie.nl.
𝗜𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗸𝗼𝗿𝘁
𝗪𝗮𝘁: Congres Stichting Arts en Organisatie ‘De zorg aan de lijn: is ons systeem fit genoeg voor de
toekomst?”
𝗪𝗮𝗻𝗻𝗲𝗲𝗿: 14 & 15 oktober 2022
𝗪𝗮𝗮𝗿: Best Western Plus hotel Groningen
𝗪𝗶𝗲: (toekomstige) artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en andere
geïnteresseerden
𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻:
• Medische specialist: €125 - €250
• A(N)IOS/VS/PA/overig geïnteresseerden: €37,50 - €75
• Student: €18,75 - €37,50
Kijk op https://lnkd.in/ecBntY5q voor alle prijsopties.
𝗔𝗰𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗲: 9 ABAN punten (3 vrijdag; 6 zaterdag)
Tickets: https://lnkd.in/e-AXhqQg

